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6 DAN 9 PADA DOMBA EKOR GEMUK 

 

Muhamad Kuswandi, Lalu Wirapribadi dan Rr Agustien Suhardiani, 
Fakultas Peternakan Universitas Mataram Jln. Majapahit 62 Mataram NTB 
 

ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berat dan komposisi fisik 
karkas (daging, tulang dan lemak) dari kelompok urat daging baku (KUB) 2, 6 
dan 9 pada Domba Ekor Gemuk (DEG) dan untuk mempelajari perbedaan bobot 
dan komposisi fisik KUB 2, 6 dan 9 antara jantan dan betina pada DEG. 
Penelitian ini menggunakan 20 ekor DEG, yang terdiri atas 10 jantan dan 10 
betina. Variabel yang diteliti yaitu bobot potong, bobot karkas, berat KUB dan 
komponen-komponen KUB (daging, tulang dan lemak). Data diolah 
menggunakan Arithmatc Mean dan dianalisis menggunakan Uji t. Hasil penelitian 
untuk berat rata-rata KUB adalah 0,71, 0,45 , dan 1.15 kg berturut-turut untuk 
KUB 2, 6 dan 9, adapun berat komposisi daging, tulang dan lemak rata-rata 
berturut-turut 0,37, 0,26 dan 0,07 kg untuk KUB 2, berturut- turut 0,24, 0,16 dan 
0,06 kg untuk KUB 6, dan berturut-turut 0,69, 0,26 dan 0,18 kg untuk KUB 9. 
Jenis kelamin berpengaruh pada daging dan tulang pada KUB 2 dan tulang pada 
KUB 6. 
 
Kata Kunci : Domba Ekor Gemuk, Kelompok Urat Daging Baku (KUB), Daging, 

Tulang, Lemak. 
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WEIGHT AND PHYSICAL COMPOSITION OF THE CARCASS 
COMMERCIAL CUTS 2, 6 AND 9 IN FAT TAILED SHEEP 

 
Muhamad Kuswandi, Lalu Wirapribadi and Rr Agustien Suhardiani, 

Faculty of Animal Husbandry Mataram University  
Jln. Majapahit Street 62 Mataram NTB 

 
ABSTRAK 

 
The aim’s of this study was to know the weight and physical composition 

of the carcass (meat, bone and fat) from carcass commercial cuts (KUB) 2, 6 and 
9 in ekor gemuk sheep (DEG) and to investigate differences in weight and 
physical composition of carcass commercial cuts 2, 6 dan 9 between male and 
female. There were 20 head’s of DEG, which consists of 10 males and 10 males. 
The variables studied were cut weight, carcass weight, weight of carcass 
commercial cuts and components (meat, bone and fat). Data is processed using 
Arithmatc Mean and analyzed using t-Test. The results of the study in order to the 
average weight carcass commercial cuts are 0,71, 0,45 and 1,15 kg respectively 
for carcass commercial cuts 2, 6 and 9. The weight of carcass component such as 
meat, bone anf fat were found 0,37, 0,26, and 0,07 kg respectively for KUB 2, 
0,24, 0,16 and 0,06 kg respectively for KUB 6, and 0,69, 0,26 and 0,18 kg 
respectively for KUB 9. Sex of sheep affected on meat and bone component of 
KUB 2 and bone component for KUB 6. 
 
Key-words : Ekor Gemuk Sheep, Carcass Commercial Cuts (KUB), Meat, Bone, 

Fat. 
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PENDAHULUAN 

Domba merupakan salah satu jenis ternak yang banyak dipelihara oleh 

masyarakat Indonesia. Populasi ternak domba pada tahun 2016 di Nusa Tenggara 

Barat (NTB) mencapai 25.912 ekor dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan 

menjadi 29.693 ekor (DITJENNAK, 2017).  

Salah satu jenis domba lokal yang ada di Indonesia adalah Domba Ekor 

Gemuk. Domba ini sangat cocok untuk diternakkan dan dipelihara karena 

memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibanding jenis domba lokal lain 

seperti Domba Ekor Tipis (Khasanah, 2007). 

Produktivitas ternak dicerminkan dari potensi reproduksi dan produksi 

yang dicapai oleh ternak tersebut, potensi reproduksi tinggi yang dimiliki Domba 

Ekor Gemuk belum menjadi jaminan akan produktivitas tinggi. Performan 

produksi seekor ternak dapat diukur dari kemampuan ternak tersebut mencapai 

bobot potong yang tinggi yang diikuti oleh produksi karkas dengan kualitas dan 

kuantitas yang tinggi, terutama jumlah daging karkas yang banyak karena 

konsumen selalu menginginkan karkas dengan komposisi fisik daging yang 

maksimal, tulang yang minimal dan lemak yang optimal. Seekor ternak potong 

dianggap mempunyai nilai ekonomis tinggi bila produksi karkas yang dihasilkan 

tinggi. Didalam penelitian komposisi karkas ada tiga variable yang penting yaitu 

tulang, daging dan lemak karkas, apabila ada proporsi yang lebih besar maka 

salah satu variable akan memiliki proporsi yang lebih sedikit atau kedua variable 

sebagai sisanya (Judge and Merkel, 2001). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi karkas adalah bangsa, jenis 

kelamin, umur dan bobot potong disamping faktor nutrisi (Berg dan Butterfield 
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1978). Bobot potong yang semakin meningkat menghasilkan karkas yang semakin 

meningkat pula (Hasnudi, 2005). Karkas dan potongan karkas dapat diuraikan 

secara fisik menjadi komponen jaringan daging tanpa lemak (lean), lemak, dan 

tulang. Komposisi karkas dengan meningkatnya berat karkas disebabkan 

pertumbuhan diferensial jaringan karkas. Perubahan komponen karkas sebanding 

dengan bertambahnya bobot karkas itu sendiri (Davendra and Mc Leroy, 1982). 

Jenis kelamin dari ternak domba ini belum banyak digunakan untuk 

mengetahui bobot dan komposisi karkas dari bagian urat daging baku. Demikian 

juga pengelompokan dari urat daging baku yang terdapat pada karkas Domba 

Ekor Gemuk yang dikelompokkan menjadi 9, khususnya kelompok urat daging 

baku 2, 6 dan 9. Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian tentang 

“Bobot dan Komposisi Fisik Kelompok Urat Daging Baku 2, 6 dan 9 pada Domba 

Ekor Gemuk”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berat komponen-komponen 

karkas (daging, tulang dan lemak) dari kelompok urat daging baku 2, 6 dan 9 pada 

Domba Ekor Gemuk dan untuk mempelajari perbedaan bobot dan komposisi fisik 

kelompok urat daging baku 2, 6 dan 9 antara jantan dan betina pada Domba Ekor 

Gemuk. 
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MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan dari bulan september sampai oktober 2017. Materi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 20 ekor Domba Ekor Gemuk, yang terdiri 

atas 10 jantan dan 10 betina. 

Cara Penelitian 

1. Pengamatan dan pengukuran dilakukan secara langsung dikandang dengan 

cara menimbang bobot badan ternak. 

2. Melakukan pemotongan/ penyembelihan ternak domba. 

3. Dilakukan proses pengkarkasan dengan cara karkas ditimbang, kemudian 

karkas dibelah menjadi dua bagian yaitu belahan kiri dan kanan, masing- 

masing belahan ditimbang untuk mengetahui bobotnya kemudian 

dimasukkan kedalam kantong plastik untuk didinginkan selama 24 jam. 

4. karkas belahan kiri dipotong-potong kedalam kelompok potongan karkas 

menjadi 9 kelompok urat daging baku. 

5. kelompok urat daging baku (KUB) 2, 6 dan 9 ditimbang, kemudian 

dipisahkan daging, tulang, dan lemaknya. 

6. Ketiga komponen daging, tulang dan lemak ditimbang menurut kelompok 

urat daging baku 2, 6 dan 9. 

Data yang terkumpul dikelompokkan menurut kelompok urat daging baku 

2, 6 dan 9 dan komponen lemak, daging dan tulang kemudian diolah dengan 

statistik sederhana sehingga diperoleh rataan dan simpangan baku (arithmatc 

mean). Perbedaan komposisi fisik dan kolompok potongan karkas Domba Ekor 

Gemuk pada jenis kelamin yang berbeda dianalisis menggunakan t-Test (Steel dan 

Torrie, 1995). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian ini diuraikan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. 

Data yang diperoleh dikemukakan pada 1. 

Tabel 1. Rata-rata bobot potong, bobot karkas, berat kelompok urat daging baku, 
berat komposisi fisik karkas dan persentase pada Domba Ekor Gemuk 
jantan dan betina. 

Parameter 
Jenis Kelamin 

Betina Jantan 
Kg % Kg % 

Bobot Potong 26,26±1,30 - 28,38±1,63 - 
Bobot Karkas 10,62±1,03 40,43 14,60±1,64 51,40 
KUB 2 0,73±0,014 6,88 0,69±0,07 4,72 

 Daging  0,39±0,05a 3,64 0,36±0,02b 2,49 
 Tulang 0,27±0,04a 2,52 0,25±0,002b 1,69 
 Lemak 0,07±0,06 0,63 0,07±0,04 0,48 

KUB 6 0,39±0,03 3,67 0,51±0,03 3,52 
 Daging  0,20±0,01 1,91 0,29±0,02 1,96 
 Tulang 0,16±0,01a 1,49 0,17±0,00b 1,14 
 Lemak 0,06±0,02 0,57 0,05±0,02 0,34 

KUB 9 0,89±0,12 8,34 1,42±0,13 9,74 
 Daging  0,53±0,08 4,99 0,85±0,12 5,80 
 Tulang 0,24±0,06 2,22 0,29±0,04 2,01 
 Lemak 0,10±0,05 0,94 0,25±0,06 1,74 

Keterangan: Superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (P<0,05). 

 
4.1. Bobot Potong Ternak 

Hasil penelitian ini mengenai bobot potong Domba Ekor Gemuk yang 

dipelihara pada peternakan rakyat Majeluk dikemukakan pada Tabel 1. Rata- rata 

bobot potong domba betina 26,26 kg, sedangkan domba jantan 28,38 kg 

Analisis menggunakan Uji t menunjukkan hasil yang tidak berbeda 

(P>0,05) antara bobot potong jantan dan betina. Berdasarkan Tabel 1, secara 

keseluruhan dapat diperoleh rata-rata bobot potong Domba Ekor Gemuk adalah 

27,32 kg. Hasil ini lebih tinggi dari pernyataan Purbowati et al. (2005) yang 
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menyatakan bahwa bobot potong domba lokal jantan berumur 9-12 bulan dengan 

pemberian ampas tahu adalah 22.5 kg. 

4.2. Bobot Karkas Ternak 

Hasil penelitian ini mengenai bobot karkas Domba Ekor Gemuk yang 

dikemukakan pada Tabel 1. Domba betina memiliki bobot potong rata-rata 

sebesar 26,26 kg dan bobot karkas sebesar 10,62 kg dengan persentase karkas 

40,43%. Sedangkan untuk domba jantan memiliki rata-rata yang lebih tinggi 

dengan bobot potong sebesar 28,37 kg dan bobot karkas sebesar 14,60 kg serta 

persentase karkas 51,40%. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda (P>0,05) dari kedua jenis kelamin jantan 

maupun betina. Secara keseluruhan dapat diperoleh rata-rata bobot potong Domba 

Ekor Gemuk adalah 27,32 kg dan bobot karkas 12.61 kg dengan persentase karkas 

45,92 %. Hasil ini lebih tinggi dari penelitian Sunarlim dan Setiyanto (2005) yang 

menggunakan domba lokal jantan dengan pakan campuran tepung gaplek (20%) 

dan konsentrat (80%) yang diberikan sebanyak 3% dari bobot badan dengan 

konsumsi hijauan ad libitum, memiliki persentase karkas 39.1%. Hasil penelitian 

ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan penelitian Baihaqi dan Herman 

(2013) yang menyatakan bahwa Domba Ekor Gemuk dengan bobot potong 32.5 

kg memiliki persentase karkas 55.4%. Hal ini disebabkan oleh bobot potong yang 

meningkat akan menyebabkan persentase karkas yang juga meningkat, seusai 

dengan pernyataan Soeparno (2005) menyatakan bahwa bobot potong yang 

semakin tinggi akan menghasilkan karkas yang semakin tinggi pula dan 

pernyataan Yamin et al. (2009) bahwa bobot potong yang semakin besar akan 

menghasilkan karkas dan persentase karkas yang lebih besar. 
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4.3. Kelompok Urat Daging Baku (KUB) dan Komposisi Karkas 

Penguraian atau pemotongan karkas berdasarkan 9 kelompok urat daging 

baku (standard muscle group) dikemukakan oleh Natasasmita (1978). 

Berdasarkan Tabel 1 bobot kelompok urat daging baku (KUB) 2, 6 dan 9 domba 

jantan dengan rata-rata 0,69±0,07, 0,51±0,03, dan 1,42±0,1 kg dan pada domba 

betina 0,73±0,014, 0,39±0,03, dan 0,89±0,12 kg menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda (P>0,05). 

4.3.1. Daging  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa berat daging pada 

KUB 2 antara domba jantan dan betina menujukkan hasil yang berbeda nyata 

(P˂0,05), sedangkan pada KUB 6 dan 9  menujukkan hasil yang tidak 

berbeda (P>0,05). Rata-rata bobot daging KUB 2, 6 dan 9 pada domba jantan 

berturut-turut yaitu 0,36±0,02 kg, 0,29±0,02 kg dan 0,85±0,12 kg, sedangkan 

untuk domba betina yaitu 0,39±0,05 kg, 0,20±0,01 kg dan 0,53±0,08 kg. 

Bobot daging tertinggi terdapat pada KUB 9 domba jantan dengan rata-rata 

persentase 5,80%, sedangkan persentase terendah dengan 1,91% terdapat 

pada KUB 6 domba betina. Hasil ini berbeda dengan pendapat Sunarlim dan 

Setiyanto (2005) yang menyatakan bahwa persentase daging paling tinggi 

adalah bagian leg yaitu sebesar 20,5-21,7%. 

4.3.2. Tulang  

Hasil analisis menunjukkan bahwa bobot tulang pada KUB 2, 6 antara 

domba jantan dan betina menujukkan hasil yang berbeda nyata (P˂0,05), 

sedangkan pada KUB 9 menujukkan hasil yang tidak berbeda (P>0,05). Rata-

rata bobot tulang KUB 2, 6 dan 9 pada domba jantan berturut-turut yaitu, 
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0,25±0,002 kg, 0,17±0,00 kg dan 0,29±0,04 kg, sedangkan untuk domba 

betina yaitu 0,27±0,04, 0,16±0,01 dan 0,24±0,06. Bobot tulang tertinggi 

terdapat pada KUB 2 domba betina dengan persentase 2,52%, sedangkan 

persentase terendah dengan 1,14% terdapat pada KUB 6 domba jantan. Hasil 

ini sesuai dengan pendapat Sunarlim dan Setiyanto (2005) menyatakan bahwa 

persentase tulang paling tinggi adalah bagian leg dan shoulder. 

4.3.3. Lemak  

Hasil analisis menunjukkan bahwa bobot lemak pada KUB 2, 6 dan 9 

antara domba jantan dan betina menujukkan hasil yang tidak berbeda 

(P>0,05). Rata-rata bobot lemak KUB 2, 6 dan 9 pada domba jantan berturut-

turut yaitu 0,07±0,04 kg, 0,05±0,02 kg dan 0,25±0,06 kg, sedangkan untuk 

domba betina yaitu 0,07±0,06 kg, 0,06±0,02 kg dan 0,10±0,05 kg. Bobot 

lemak tertinggi terdapat pada KUB 9 domba jantan dengan persentase 1,74%, 

sedangkan persentase terendah dengan 0,34% terdapat pada KUB 6 domba 

jantan. Hasil tersebut berbeda dengan laporan Diaz (2002) yang menyatakan 

bahwa proporsi lemak yang paling besar terdapat pada lemak leg. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berat rata-rata kelompok-kelompok urat daging baku (KUB) pada Domba 

Ekor Gemuk yang dipelihara secara tradisional di Pulau Lombok adalah 

0,71, 0,45 , dan 1.15 kg berturut-turut untuk KUB 2, 6 dan 9. Adapun 

berat komposisi daging, tulang dan lemak rata-rata berturut-turut 0,37, 

0,26 dan 0,07 kg untuk KUB 2, berturut- turut 0,24, 0,16 dan 0,06 kg 

untuk KUB 6, dan berturut-turut 0,69, 0,26 dan 0,18 kg untuk KUB 9. 

2. Berat KUB pada Domba Ekor Gemuk yang dipelihara secara tradisional 

di Pulau Lombok, baik KUB 2, 6 maupun 9 tidak berbeda antara Domba 

jantan dan betina. Adapun komponen daging pada KUB 2 terdapat 

perbedaan antara domba jantan dan betina, sedangkan pada KUB 6 dan 9 

tidak terdapat perbedaan. Komponen tulang pada KUB 2 dan  6 antara 

domba jantan dan betina terdapat perbedaan, sedangkan pada KUB 9 

tidak terdapat perbedaan. Komponen lemak pada KUB 2, 6 dan 9 tidak 

terdapat perbedaan antara domba jantan dan betina. 

5.2. Saran 

Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang bobot dan 

komposisi fisik kelompok urat daging baku 2, 6 dan 9 pada Domba Ekor Gemuk 

dengan umur yang berbeda. 
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